القرآن الكريم
الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة مسرد الليزر

أهداف التعليم في المرحلة المتوسطة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنِّه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته اإلسالمية
مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
 .10إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.
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تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الذي ختم
هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سيرةً وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به وإتباااع هديااه
وسنته صلى هللا عليه وسلم.
مديرة المدرسة
...............................

األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد
o
o
o
o
o
o

تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون ساواه.
إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل -ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.

األهداف العامة لتدريس مادة الحديث
o
o
o
o
o

تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
تدريب المتعلم على قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة وضبط حركاته وساكناته ونطقاه نطقاا ً واضاحا ً ياهار المعناى
معه في قراءته ويساعد على فهمه.
تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القرآن الكاريم أو توضايح ماا غماض مناه أو تأكياد ماا تشاابه ،والتأكياد علاى الجاناب
العقلي والتحليل المنطقي أثناء شرح الحديث.
تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفااه.
إاهار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم مان خاالل سانته المطهارة فيتخاذه مثلاه األعلاى يقتادي باه ويساير علاى
منهجه.
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األهداف العامة لتدريس مادة الفقه
o
o
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o
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تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له مدركا ً ألحكامه.
تدريب المتعلم على ممارسة العابادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سالوكه وواجباا ً يشاعر بضارورة أدائاه كلماا حاان
وقته.
اكتساب المتعلم كثيرا ً من الفضائل واآلداب كالطاعة والناام والناافة وحسن الماهر وسمو الانفس وتحمال المشااا والعطاف
على اآلخرين.
تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها.

األهداف العامة لتدريس مادة التفسير
o
o
o
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مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
تكوين القدرة واالستعداد لدى المتعلم على االستنباط واالستنتاج لما تحتويه اآليات من أوامار أو ناواهي وأحكاام وآداب بوعاد
ووعيد والتعرف على أسباب نزول اآليات والمناسبات التي نزلت من أجلها.
مساعدة المتعلم على استيعاب معاني اآليات استيعابا ً صحيحا ً والمرامي والتخمينات التي تتضمنها.
إعطاء المتعلم فرصة التعبير الصحيح والتدقيق لما فهمه من اآليات.
زيادة ثروته بتعريفه على ألفاا لغوية ومفاهيم وأفكار وأساليب جديدة.
تنمية قدرته على تفسير اآليات.
الوقوف على جوانب اإلعجاز القرآني سواء كان عملي أو تشريعي أو بالغي.
ترغيب المتعلم على سلوك سبيل الهداية والرشاد التي تعرضها اآليات مما يعينه على االستقامة على شرع هللا.
أخذ العبرة والعاة من قصص القرآن.
االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح.
مديرة المدرسة
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األهداف العامة لتدريس مادة القرآن الكريم
o
o
o
o

تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة الضبط .
تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.

مديرة المدرسة
...............................

توزيع منهج مادة القرآن الكريم (حفظ)
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4ها

الخميس 1442/6/8ها

2

األحد 1442/6/11ها

الخميس 1442/6/15ها

3

األحد 1442/6/18ها

الخميس 1442/6/22ها

4

األحد 1442/6/25ها

الخميس 1442/6/29ها

5

األحد 1442/7/2ها

الخميس 1442/7/6ها

6

األحد 1442/7/9ها

الخميس 1442/7/13ها

7

األحد 1442/7/16ها

الخميس 1442/7/20ها

8

األحد 1442/7/23ها

الخميس 1442/7/27ها

9

األحد 1442/8/1ها

الخميس 1442/8/5ها

10

األحد 1442/8/8ها

الخميس 1442/8/12ها

11

األحد 1442/8/15ها

الخميس 1442/8/19ها

12

األحد 1442/8/22ها

الخميس 1442/8/26ها

13

األحد 1442/8/29ها

الخميس 1442/9/3ها

14

األحد 1442/9/6ها

الخميس 1442/9/10ها

15
16
18-17

األحد 1442/9/13ها
الثالثاء 1442/10/6ها
األحد 1442/10/11ها

الخميس 1442/9/17ها
الخميس 1442/10/8ها
الخميس 1442/10/22ها

للصف األول المتوسط

للعام الدراسي 1442
الدروس

حفا سورة يوسف 52-1
حفا سورة يوسف 86 -53
مراجعة عامة
حفا سورة يوسف  87حتى نهاية السورة
حفظ سورة هود 12-1
مراجعة عامة
حفظ سورة هود 45-13
حفظ سورة هود 81-46
حفا سورة هود 123-82
حفا سورة يونس 25-1
مراجعة عامة
حفا سورة يونس 61-26
حفا سورة يونس 109-62
مراجعة عامة
مراجعة عامة
مراجعة عامة
االختبارات

الفصل الدراسي الثاني
مالحاات

الحصة
األولى
الفصل

بسم هللا الرحمن الرحيم
مسرد "حفظ القرآن الكريم" للصف األول المتوسط ـ مدارس تحفيظ القرآن الكريم  8حصص أسبوعيا ً
عنوان الوحدة :سورة يوسف
إستراتيجية
اإلجراءات
المهارة
الهدف
المكون
التدريس
تالوة سورة يوسف اآليات
( )8 - 1

الثانية

تالوة سورة يوسف اآليات
()16 - 9

الثالثة

تالوة سورة يوسف اآليات
()24 - 17

الرابعة

حفظ سورة يوسف اآليات
( )8 - 1

الخامسة

حفظ سورة يوسف اآليات
()16 - 9

السادسة

حفظ سورة يوسف اآليات
()24 - 17

السابعة
الثامنة

أداة التقويم
تكليف منزلي

▪ تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.

التالوة

أوراق قياس
تكليف منزلي

▪ تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
▪ حفظ اآليات الكريمة حفظا ً
متقنا ً.

تسميع سورة يوسف اآليات
()12 - 1
▪ تسميع اآليات الكريمة التي سبق
حفظها.
تسميع سورة يوسف اآليات
()24 - 13
معلمة المادة:

التالوة

التعلم الذاتي

المصحف الشريف
– الجزء الثاني
عشر

الحفظ

أوراق قياس
تكليف منزلي
أوراق قياس

الحفظ

تكليف منزلي

التذكر

أوراق قياس
مديرة المدرسة:
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معلمي و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
لعام  1442ـه للفصل الدراس ن
الثان
ي
ي
وبجميع طرق التحضي الحدثية
أنواع التحاضي
وحدات ر
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المرسد  +بطاقات تخطيط الدروس
المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عم ــل
التوصيل للرياض والخرج مجانا

لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
الس دي طباعة عادية 80ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة 150ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
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